
Van: Digna van den Broek [DvdBroek@HEUSDEN.NL] 

Verzonden: maandag 17 november 2014 9:45 

Aan: 'jeanne.verheij@home.nl'; 'wmoadviesraad.heusden@gmail.com' 

CC: Margo Mulder 

Onderwerp: FW: advies compensatie ziektekosten 

 

Urgentie: Hoog 
Beste Jeanne, 
Ook namens de wethouder hartelijk bedankt voor jullie reactie op deze korte termijn. 
Zij heeft er kennis van genomen voordat het college erover besloten heeft. 
Fijn dat degenen die ernaar konden kijken, het in principe eens zijn met het voorstel.  
Hieronder nog een reactie op de opmerkingen en vragen: 

- heel benieuwd naar financiële evaluatie begin 2016 over het stukje 2014 en heel 2015, 
Wij zijn hier zelf ook zeer benieuwd naar en het lijkt mij geen probleem om hierover 
aan jullie terug te koppelen.  

- Moeten deze kosten uit het wmo-potje komen wat zover bekend was, zo ja waar gaat dit ten 
koste van. 
Voor deze kosten hebben we een budget ontvangen van het rijk dat inderdaad 
onderdeel uitmaakt van het WMO-budget. De insteek is om binnen het budget te 
blijven dat hiervoor beschikbaar is. De keuze om deze voorziening aan te bieden 
maakt wel dat het niet kan worden ingezet voor andere zorg.  

- Hoe worden de mensen geïnformeerd, wat is de rol van  baanbrekers hierbij? 
Wanneer de premies en premiebijdrages bekend zijn, worden mensen die bij ons 
bekend zijn en mogelijk tot de doelgroep behoren individueel benaderd. Hieronder 
vallen de mensen die bij het CAK hebben aangegeven dat hun gegevens aan de 
gemeente mogen worden verstrekt. Ook bij Baanbrekers kennen we een doelgroep 
die nu onder de Regeling chronisch zieken en gehandicapten valt. Voor het overige 
wordt ook in algemene zin gecommuniceerd, zodat we daarmee hopelijk ook mensen 
bereiken die we nog niet in beeld hebben.  

Ik hoop dat de antwoorden zo voldoende helder zijn. Anders hoor ik het graag nog even.  
Met vriendelijke groet, 
Digna van den Broek 
Beleidsmedewerker welzijn 
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Van: Jeanne.Verheij [mailto:jeanne.verheij@home.nl]  

Verzonden: maandag 10 november 2014 14:09 

Aan: Digna van den Broek 
Onderwerp: advies compensatie ziektekosten 
Dag Digna, 
Van enige personen heb ik antwoord gekregen op de vraag over advies compensatie ziektekosten. 
In het kort zal ik die hier weergeven. 

- in principe eens met het voorstel,  
- heel benieuwd naar financiële evaluatie begin 2016 over het stukje 2014 en heel 2015, 
- Moeten deze kosten uit het wmo-potje komen wat zover bekend was, zo ja waar gaat dit ten 

koste van. 
- Hoe worden de mensen geïnformeerd, wat is de rol van  baanbrekers hierbij? 
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- Voordeel, bij goede uitvoering is het maatwerk, kritisch kijken naar een redelijke draaglast 
voorkomt oneigenlijk gebruik van de regeling. 

Uiteraard ook dat het veel te laat kwam. 
Voor een officieel advies is het te laat omdat wij niet meer bij elkaar zijn geweest. 
Volgens mij kun jij op de vragen die gesteld zijn, zo antwoord geven. Indien dit zo is zie ik ze graag. 
Groet, 
Jeanne. 
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